
Q UEEN  BEE 
CH? NG KI?N T? ? NG LAI C? A CHÚNG TA M? T CÁCH RÕ RÀNG

  

CH?T L? ? NG NÂNG CAO 
C? A CH? ? NG TRÌNH

TÌNH HÌNH HI?N T? I

GI?M TÌNH TRANG T?C 
NGH?N VÀO GI? ? I H? C &  
TAN H? C

- Chuy?n ??i tr??ng Glen Hill (M?u giáo ??n l?p 3) và Americana (l?p 4 ??n l?p 5) 
thành tr??ng m?u giáo ??n l?p 4

- B? sung l?p 5 cho Tr??ng trung h?c c? s? Glenside, giúp tr??ng Glenside tr? thành 
tr??ng l?p 5 ??n l?p 8

- Cho ??i tác c?ng ??ng thuê Pheasant Ridge
- Xây d?ng thêm nhi?u khu v?c ti?n ích ?a n?ng t?i tr??ng Glen Hill, Americana và 

Glenside
- B? sung ph?m vi ??u xe ?? gi?m tình tr?ng t?c ngh?n giao thông và m? r?ng khu 

v?c ??u xe cho khách và nhân viên trong khoa
- Tài tr? cho t?t c? các công trình c?i thi?n t? ngu?n thu cho thuê Pheasant Ridge
- Gi?m các kho?n thu? liên quan ??n n? t? $250,000 ??n $1 tri?u hàng n?m  

Chúng tôi có th? c?i thi?n tr??ng h?c c?a mình, b?o v? s? ti?n b? c?a chúng tôi, nâng cao tính hi?u qu?, 
gi?m nh? tình tr?ng t?c ngh?n trong c?ng ??ng, c?i thi?n ?i?u ki?n tài chính và gi?m gánh n?ng thu?.
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- M?i tr??ng ???c ?ánh giá là ?áng khen b?i 
Ban Giáo d?c ti?u bang Illinois  

- Ch??ng trình giáo d?c STEM toàn di?n t? 
m?u giáo ??n l?p 8 

- C?i thi?n giáo d?c quan tr?ng (t?c ?? phát 
tri?n cao nh?t ??ng th? 5 ? DuPage trong 3 
n?m qua) 

- S? l??ng h?c sinh t?t nghi?p ngày càng 
t?ng theo h?c các khóa chu?n b? ngh? 
nghi?p và chu?n b? cho b?c cao h?c t?i 
Glenbard North và Glenbard West 

- Ch??ng trình phát tri?n ngôn ng? toàn 
di?n h? tr? 48 ngôn ng? do h?c sinh s? 
d?ng 

- T? l? h?c sinh t?t nghi?p trung h?c ph? 
thông t? 95% tr? lên t?i Glenbard North và 
Glenbard West 

- Các ho?t ??ng ngo?i khóa toàn di?n  

-  Tình tr?ng t?c ngh?n d?n ??n các mô hình 
giao thông gây nên tình tr?ng t?c ngh?n 
?áng k? trên các tuy?n ???ng chính và các 
khu v?c ??u xe trong tr??ng vào gi? ?i h?c 
và tan h?c.  
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H? C T?P-PHÁT TRI?N - 
HOÀN THÀNH

? I?M TIN NHANH

Tr ? ?n g h?c có ch?t  l ? ?n g cao

 Nh?ng thách th?c tài chính 

- Thu? su?t t?ng c?ng c?a chúng tôi 
thu?c nhóm cao nh?t trong t?t c? 
các h?c khu ? Qu?n DuPage. 

- V?i tình tr?ng ghi danh c?a 4 tr??ng 
th?p h?n ?áng k? kh? n?ng c?a 
chúng tôi d?n ??n tình tr?ng thi?u 
h?t nhân viên. 

- Chúng tôi d? ki?n Ti?u bang Illinois 
s? t?ng chi phí h? tr? l??ng h?u và 
chuy?n kho?n ti?n này sang các h?c 
khu ??a ph??ng. 

- Chúng tôi có th? m?t kh? n?ng t?ng 
thu? theo Ch? s? giá tiêu dùng và 
theo k?p v?i t? l? l?m phát. 

- Chúng tôi có n? kho?ng $16 tri?u và 
ít có kh? n?ng vay m??n trong 
tr??ng h?p kh?n c?p. 

 Tình t r?ng t?c ngh?n vào Gi? ?i 
h?c và tan h?c 

 T? ch?i ghi danh 

- Tình tr?ng gi?m t? l? ghi danh ??u 
??n trong th?p k? qua 

- D? li?u phân tích nhân kh?u kh?ng 
??nh xu h??ng này s? không s?m ???c 
khôi ph?c. 

- M?i tr??ng có m?t không gian phòng 
h?c và có s? s? v??t xa ch? tiêu ghi 
danh hi?n t?i. 


